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ANEXO A – SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO 

(SNIS) DE DRENAGEM DE GUARAPUAVA (PR) 

INFORMAÇÕES 

Guarapuava (PR) 

Código IBGE 4109401 

Nome Guarapuava 

UF PR 

Região Sul 

Capital Não 

Crítico Não 

Faixa populacional 3 - De 100.001 até 250.000 hab. 

Ano Referência 2018 

Abreviaturas 

GE Informações Gerais 

EF Informações Econômico-Financeiras e Administrativas 

IN Informações de Infraestrutura  

MA Informações de Manutenção 

GR Informações de Gestão de Riscos 

 

Informações Gerais (GE) 

Bacia Hidrográfica Tipo Sigla Informação 

Nome da(s) bacia(s) hidrográfica(s) a que 
pertence o município 

Nome GE011 Rio Paraná 

Gestão dos Serviços Tipo Sigla Informação 

Secretaria ou Setor responsável 

Nome CP001 
Secretaria Municipal de Viação, 

Obras e Serviços Urbanos 

Natureza 
jurídica 

PA002 Administração pública direta 

Regulação dos Serviços Tipo Sigla Informação 

Órgão ou entidade responsável 
Nome OE010 - 

Sigla OE012 - 

Informações geográficas, demográficas e 
urbanísticas 

Ud. Sigla Informação 

Área territorial total km² GE001 3.178,65 

Área urbana total, incluindo áreas urbanas 
isoladas 

km² GE002 91,95 

População total residente habitante GE005 180.334 

População urbana residente  habitante GE006 164.885 

Quantidade total de unidades edificadas 
existentes na área urbana 

unidade GE007 44.083 

Quantidade total de domicílios existentes na 
área urbana 

domicílio GE008 40.123 

Crítico - GE016 Não 

Região Hidrográfica em que se encontra o 
município 

- GE010 Paraná 

Existe Comitê de Bacia ou de Sub-bacia 
Hidrográfica organizado? 

sim / não GE012 - 
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Informações Econômico-Financeiras (EF1) 

Cobrança pelos serviços Ud. Sigla Informação 

Existe alguma forma de cobrança ou de ônus indireto 
pelo uso ou disposição dos serviços de DMAPU? 

sim / não CB001 Sim 

Qual(is) critério(s) de cobrança ou de ônus indireto 
é(são) adotado(s)? 

- CB002 
Cobrança de 

contribuição de 
melhoria 

Quantidade total de unidades edificadas urbanas 
tributadas com taxa específica 

unidade CB003   

Valor da taxa específica dos serviços por unidade 
edificada urbana 

R$/un./mês CB004   

Pessoal alocado nos serviços de DMAPU Ud. Sigla Informação 

Quantidade de pessoal próprio alocado pessoa AD001 0 

Quantidade de pessoal terceirizado alocado pessoa AD002 20 

Quantidade total de pessoas alocadas pessoa AD003 20 

 

Informações Econômico-Financeiras (EF2) 

Receitas Ud. Sigla Informação 

Receita total do município R$/ano FN003 397.273.560,00 

Receitas com os 
serviços de DMAPU 

Formas de custeio - FN004 
Receitas de contribuição 

de melhoria 

Receita operacional total R$/ano FN005 - 

Receita não operacional total R$/ano FN008  - 

Receita total R$/ano FN009 380.568,33 

Despesas Ud. Sigla Informação 

Despesa total do município R$/ano FN012 370.572.445,17 

Despesas com os 
serviços de DMAPU 

Despesas de exploração (DEX) 
diretas ou de custeio totais 

R$/ano FN013 - 

Despesa total com serviço da 
dívida 

R$/ano FN015  - 

Despesa total R$/ano FN016 380.568,33 

 

Informações Econômico-Financeiras (EF3) 

Investimentos Ud. Sigla Informação 

Investimentos contratados com recursos próprios R$/ano FN024 380.568,33  

Investimentos contratados com recursos onerosos R$/ano FN018 -    

Investimentos contratados com recursos não onerosos  R$/ano FN020 -    

Investimentos totais contratados R$/ano FN022 380.568,33  

Desembolsos de investimentos com recursos próprios R$/ano FN017 -    

Desembolsos de investimentos com recursos onerosos R$/ano FN019 -    

Desembolsos de investimentos com recursos não onerosos  R$/ano FN021 -    

Desembolsos totais de investimentos R$/ano FN023 380.568,33  
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Informações de Infraestrutura (IN1) 

Bases técnicas para o planejamento e operação Ud. Sigla Informação 

Existe plano diretor de DMAPU no município? 
sim / 
não 

IE001 Não 

Existe cadastro técnico de obras lineares no município? 
sim / 
não 

IE012 Não 

Existe projeto básico, executivo ou "as built" de unidades operacionais de 
DMAPU? 

sim / 
não 

IE013 Não 

 

Informações de Infraestrutura (IN2) 

Caracterização do sistema de DMAPU Ud. Sigla Informação 

Tipo de sistema de drenagem urbana - IE016 
Exclusivo 

para 
drenagem 

Extensão de vias públicas em 
áreas urbanas 

Total existente km IE017 789,29 

Total implantado no ano de referência km IE018 10,00 

Total com pavimento e meio-fio (ou 
semelhante) 

km IE019 600,00 

Total com pavimento e meio-fio (ou 
semelhante) implantado no ano de 
referência 

km IE020 -  

Captações de águas pluviais 
em áreas urbanas 

Quantidade de bocas de lobo 
existentes 

unidade IE021 3.700 

Quantidade de bocas de leão ou bocas 
de lobo múltiplas 

unidade IE022 1.500 

Quantidade de poços de visita (PV) 
existentes 

unidade IE023 520 

Rede de águas pluviais 
integrada ao sistema viário em 
áreas urbanas 

Total de vias públicas com redes ou 
canais de águas pluviais subterrâneos 

km IE024 380,00 

Total de vias públicas com redes ou 
canais de águas pluviais subterrâneos 
implantadas no ano de referência 

km IE025 10,00 

Existem vias públicas com canais 
artificiais abertos? 

sim / 
não 

IE026 Sim 

Existem vias públicas com soluções de 
drenagem natural (faixas ou valas de 
infiltração)? 

sim / 
não 

IE027 Sim 

Total de vias públicas com soluções de 
drenagem natural (faixas ou valas de 
infiltração) 

km IE028  - 

Existem estações elevatórias de águas 
pluviais na rede de drenagem? 

sim / 
não 

IE029 Não 

Condições dos cursos de 
água perenes em áreas 
urbanas 

Existem cursos d’água naturais 
perenes? 

sim / 
não 

IE031 Sim 

Total dos cursos d’água naturais 
perenes 

km IE032 60,00 

Total dos cursos d’água naturais 
perenes com diques 

km IE033 0,00 

Total dos cursos d’água naturais 
perenes canalizados abertos 

km IE034 0,00 

Total dos cursos d’água naturais 
perenes canalizados fechados 

km IE035 18,00 

Total dos cursos d’água naturais 
perenes com retificação 

km IE036 0,36 

Total dos cursos d’água naturais 
perenes com desenrocamento ou 
rebaixamento do leito 

km IE037 0,00 

Total dos cursos d'água naturais 
perenes com outro tipo de intervenção 

km IE040 0,00 

Existe serviço de dragagem ou 
desassoreamento dos cursos d'água 
naturais perenes? 

sim / 
não 

IE041 Sim 
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Informações de Infraestrutura (IN2) 

Caracterização do sistema de DMAPU Ud. Sigla Informação 

Parques lineares em áreas 
urbanas 

Existem parques lineares? 
sim / 
não 

IE043 Não 

Extensão total de parques lineares ao 
longo de cursos d’água naturais 
perenes 

km IE044 -  

Tratamento / reservação em 
áreas urbanas 

Existe algum tipo de tratamento das 
águas pluviais? 

- IE050 
Não existe 
tratamento 

 Capacidade total de reservação   m³  
S 

IE058 
    
348.964,00  

 

Reservatórios de Amortecimento 

Tipo Identificação Capacidade 

- - m³ 

IE051 IE052 IE058 

Bacia de detenção Cidade dos Lagos 1 22.595 

Bacia de detenção Cidade dos Lagos 2 129.400 

Bacia de detenção Lagoa das Lágrimas 17.916 

Bacia de detenção Lagoa Dourada 30.405 

Bacia de detenção Parque das Crianças 66.361 

Bacia de detenção Parque do Lago 82.287 

 

Informações de Manutenção (MA) 

No ano de referência, quais das seguintes intervenções ou 
manutenções foram realizadas no sistema de DMAPU ou nos cursos 
d'água da área urbana do município? 

Ud. Sigla Informação 

Não houve intervenção ou manutenção no sistema de drenagem  - 

OP001 

-  

Manutenção ou recuperação de sarjetas - X 

Manutenção ou recuperação estrutural de redes e canais - X 

Limpeza e desobstrução de redes e canais fechados - X 

Limpeza de bocas de lobo e poços de visita - X 

Dragagem ou desassoreamento de canais abertos - X 

Manutenção preventiva de estações elevatórias - - 

Manutenção corretiva de estações elevatórias -  - 

Dragagem, desassoreamento e/ou limpeza de lagos e reservatórios de 
retenção 

- -  

Dragagem, desassoreamento e/ou limpeza de lagos e reservatórios de 
detenção 

-  - 

Manutenção e proteção de taludes dos reservatórios -  - 

Dragagem ou desassoreamento dos cursos d’água naturais - X 

Limpeza das margens de cursos d'água naturais e de lagos - X 

Outra (especificar) -  - 
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Informações de Gestão de Risco (GR1) 

Gestão de Risco Ud. Sigla Informação 

Referente a problemas com a DMAPU, quais instituições existem no 
município? 

- RI001 

Coordenação 
Municipal da 
Defesa Civil 
(COMDEC); 
Unidade do 
Corpo de 

Bombeiros 

Quais intervenções existem a montante das áreas urbanas, com 
potencial de colocar em risco ou provocar interferências no sistema de 
DMAPU?  

- RI002 
Nenhuma 

intervenção 
ou situação 

Monitoramento Hidrológico Ud. Sigla Informação 

Instrumentos de controle e monitoramento em funcionamento durante 
o ano de referência 

- RI003 
Nenhum 

instrumento 

Dados hidrológicos monitorados e metodologia de monitoramento - RI004 - 

Existem sistemas de alerta de riscos hidrológicos (alagamentos, 
enxurradas, inundações)? 

- RI005 Sim 

Mapeamento de áreas de risco Ud. Sigla Informação 

Existe cadastro ou demarcação de marcas históricas de inundações? 
sim / 
não 

RI007 Sim 

Existe mapeamento de áreas de risco de inundação dos cursos d'água 
urbanos? 

sim / 
não 

RI009 Sim 

O mapeamento é parcial ou integral? 
parcial / 
integral 

RI010 Parcial 

Qual percentual da área total do município está mapeado? % RI011 
De 26% a 

50% 

Tempo de recorrência (ou período de retorno) adotado para o 
mapeamento 

anos RI012 2 

Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação domicílio RI013 1.400 

  

 

Informações de Gestão de Risco (GR2) 

Ocorrência de enxurradas, alagamentos e inundações em 
áreas urbanas 

Ud. Sigla Informação 

Quantidade de 
enxurradas 

Nos últimos cinco anos, registradas no 
S2ID 

enxurrada RI022 0 

No ano de referência, registradas no S2ID enxurrada RI023 0 

No ano de referência, não registradas no 
S2ID 

enxurrada RI064 3 

Quantidade de 
alagamentos 

Nos últimos cinco anos, registrados no 
S2ID 

alagamento RI024 0 

No ano de referência, registrados no S2ID alagamento RI025 0 

No ano de referência, não registrados no 
S2ID 

alagamento RI065 7 

Quantidade de 
inundações 

Nos últimos cinco anos, registradas no 
S2ID 

inundação RI026 0 

No ano de referência, registradas no S2ID inundação RI027 0 

No ano de referência, não registradas no 
S2ID 

inundação RI066 7 

Total 
Quantidade de enxurradas, alagamentos 
e inundações nos últimos 5 anos 

Ocorrências RI069 17 

População afetada em áreas urbanas no ano de referência Ud. Sigla Informação 

Quantidade de 
desabrigados ou 

desalojados 

Nos últimos cinco anos, registrados no 
S2ID 

pessoa RI028 0 

No ano de referência, registrados no S2ID pessoa RI029 0 
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Informações de Gestão de Risco (GR2) 

Ocorrência de enxurradas, alagamentos e inundações em 
áreas urbanas 

Ud. Sigla Informação 

decorrentes de 
eventos hidrológicos 

impactantes 

No ano de referência, não registrados no 
S2ID 

pessoa RI067 0 

Quantidade de desabrigados ou 
desalojados por eventos pluviométricos 

nos últimos 5 anos 
pessoa RI071 0 

Quantidade de 
óbitos decorrentes 

de eventos 
hidrológicos 
impactantes 

Nos últimos cinco anos, registrados no 
S2ID 

óbito RI030 0 

No ano de referência, registrados no S2ID óbito RI031 0 

No ano de referência, não registrado no 
S2ID 

óbito RI068 0 

Quantidade de óbitos por eventos 
pluviométricos nos últimos 5 anos 

óbito RI070 0 

Alojamento ou 
reassentamento 
durante ou após 

eventos hidrológicos 
impactantes 

Houve alojamento ou reassentamento? sim / não RI042 Não 

Quantidade de pessoas transferidas para 
habitações provisórias 

pessoa RI043 - 

Quantidade de pessoas realocadas para 
habitações permanentes 

pessoa RI044 - 

Houve atuação (federal, estadual ou 
municipal) para reassentamento e/ou 
recuperação de unidades edificadas? 

sim / não RI045 Não 

Quantidade de unidades edificadas atingidas na área urbana do 
município devido a eventos hidrológicos impactantes no ano de 

referência: 
unidade RI032 50 
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  INDICADORES 

Indicadores Gerais (GE) Ud. Sigla Índice 

Parcela de área urbana em relação à área total % IN042 2,89 

Densidade Demográfica na Área Urbana pes/ha IN043 18 

Densidade de Domicílios na Área Urbana dom/ha IN044 4 

 

Indicadores Econômico-Financeiras (EF) Ud. Sigla Índice 

Participação do Pessoal Próprio Sobre o Total de Pessoal 
Alocado nos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas 

% IN001 0,0 

Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo 
das Águas Pluviais Urbanas 

R$/unidades 
ano 

IN005  - 

Receita Operacional Média do Serviço por Unidades Tributadas 
R$/unidades 

tributadas 
ano 

IN006  - 

Despesa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

R$/unidades 
ano 

IN009 8,63 

Participação da Despesa Total dos Serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais Urbanas na Despesa Total do 
Município 

% IN010 0,1 

Despesa per capita com serviços de Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas 

R$/habitante 
ano 

IN048 2,31 

Investimento per capita em drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas 

R$/habitante 
ano 

IN049 2,31 

Desembolso de investimentos per capta 
R$/habitante 

ano 
IN053 2,31 

Investimentos totais desembolsados em relação aos 
investimentos totais contratados 

% IN054 1,00 

Diferença relativa entre despesas e receitas de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais urbanas 

% IN050 0,00 

 

Indicadores de Infraestrutura (IN) Ud. Sigla Índice 

Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana 
do Município 

% IN020 76,0 

Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais 
subterrâneos na área urbana 

% IN021 48,1 

Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes em Área Urbana 
com Parques Lineares 

% IN025 - 

Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização 
Aberta 

% IN026 0,0 

Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização 
Fechada 

% IN027 30,0 

Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Diques % IN029 0,0 

Volume de reservação de águas pluviais por unidade de área 
urbana 

m³/km² IN035 3.795,15 

Densidade de captações de águas pluviais na área urbana un/km² IN051 57 

 

Indicadores de Gestão de Riscos (GR) Ud. Sigla Índice 

Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação % IN040 3,5 

Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos % IN041 0,0 

Índice de Óbitos 
obi. /〖10〗^5 

hab 
IN046 0 

Habitantes Realocados em Decorrência de Eventos Hidrológicos 
pes. 

/〖10〗^5 hab 
IN047 - 

 


